
خطة عالجية للصف األول 

مالحظات املعلم اإلجراء اليوم 

األحد 
مراجعة مجيع احلروف حبركة الفتح ومد 

األلف مع الرتكيز على كتابة احلروف التالية 
.  لتشابهها يف الكتابة ( ب ، ت ، ث ، ن ، ي ) 

االثنني  
مراجعة مجيع احلروف حبركة الكسر ومد 
) الياء مع الرتكيز على كتابة األحرف التالية 

لتشابهها يف  ( س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ 
.   الكتابة 

الثالثاء  
مراجعة مجيع احلروف حبركة الضمة ومد 
) الواو مع الرتكيز على كتابة األحرف التالية 

(    أ ، د ، ذ ، ر ، ز ، و 

األربعاء  
مراجعة احلروف كاملة مع إضافة املقطع 

الساكن مع الرتكيز على كتابة األحرف التالية 
(   ج ، ح ، خ ، ف ، ق ، ع ، غ ) 

اخلميس  
مراجعة احلروف كاملة مع إضافة املقطع 

الساكن مع الرتكيز على كتابة األحرف التالية 
( ك ، ل ، م ، هـ )

https://t.me/abdullahalghamdi411التيليجرامقناتي على .. إعداد األستاذ عبد اهلل مخيس الغامدي 

https://t.me/abdullahalghamdi411


اليوم األول 

َرَنَدَلَبَم
َحَتَقَسَفَص

َشَجَوَزَطَأ
َذَيَخَكَعَض
َظَغَثَهـ

َراَنـاَدااَلَبـاَمـا
َحـاَتـاَقـاَسـاَفـاَصـا

َشـاَجـاَواَزاَطـاآ
َذاَيـاَخــاَكــاَعـاضََـا
َظـاَغـاَثـاَهــا

( الفتح  ) الصوت القصري 

( مد باأللف  ) الصوت الطويل  



هيا نكتب حرف 

بــبــبــبـ

هيا نكتب حرف 

تــتــتــتــ



هيا نكتب حرف 

ثــثــثـــثــ

هيا نكتب حرف 

نــنــنــنــ



هيا نكتب حرف 

يــيــيــيــ

هيا ننطق احلروف  اليت كتبناها حبركة الفتح 

َثَيَنَبَت
ــَيــــَثــــَتـــَنـــَبــ

: يقيم الطالب يف اليوم الثاني ويسجل املعلم مالحظته 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................



اليوم الثاني  

َرَنَدَلَبَم
َحَتَقَسَفَص

َشَجَوَزَطَأ
َذَيَخَكَعَض
َظَغَثَهـ

َراَنـاَدااَلَبـاَمـا
َحـاَتـاَقـاَسـاَفـاَصـا

َشـاَجـاَواَزاَطـاآ
َذاَيـاَخــاَكــاَعـاضََـا
َظـاَغـاَثـاَهــا

( الفتح  ) الصوت القصري 

( مد باأللف  ) الصوت الطويل  

مراجعة 



اليوم الثاني  

ِرِنِدِلِبِم
ِحِتِقِسِفِص

ِشِجِوِزِطِإ
ِذِيِخِكِعِض
ِظِغِثِهـ

ِريـِنـيـِديـِلـيـِبـيـِمـيـ
ِحـيـِتـيـِقـيـِسـيـِفـيــِصـي
ِشـيـِجـيـِويــِزيــِطـيـِإيـ

ِذيــــِيـيـِخـيِكـيـِعـيـِضـيـ
ـِظـيِغـيــِثـيِهـيـ

( الكسر  ) الصوت القصري 

( مد بالياء  ) الصوت الطويل  



هيا نكتب حرف 

ســسـســســ

هيا نكتب حرف 

شــشــشــشــ



هيا نكتب حرف 

صـصـصــصــ

هيا نكتب حرف 

ضــضـضــضــ



هيا نكتب حرف 

طــطـطـطــ

هيا نكتب حرف 

ظــظــظــظــ
0000



: هيا نكتب احلرف املناسبة للصورة

............................................................................

............................................................................

.........................................................

: يقيم الطالب يف اليوم الثاني ويسجل املعلم مالحظته 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................



اليوم الثالث  

َرَنَدَلَبَم
َحَتَقَسَفَص

َشَجَوَزَطَأ
َذَيَخَكَعَض
َظَغَثَهـ

َراَنـاَدااَلَبـاَمـا
َحـاَتـاَقـاَسـاَفـاَصـا

َشـاَجـاَواَزاَطـاآ
َذاَيـاَخــاَكــاَعـاضََـا
َظـاَغـاَثـاَهــا

( الفتح  ) الصوت القصري 

( مد باأللف  ) الصوت الطويل  

مراجعة 



اليوم الثالث  

ِرِنِدِلِبِم
ِحِتِقِسِفِص

ِشِجِوِزِطِإ
ِذِيِخِكِعِض
ِظِغِثِهـ

ِريـِنـيـِديـِلـيـِبـيـِمـيـ
ِحـيـِتـيـِقـيـِسـيـِفـيــِصـي
ِشـيـِجـيـِويــِزيــِطـيـِإيـ

ِذيــــِيـيـِخـيِكـيـِعـيـِضـيـ
ـِظـيِغـيــِثـيِهـيـ

( الكسر  ) الصوت القصري 

( مد بالياء   ) الصوت الطويل  

مراجعة 



اليوم الثالث  

ُرُنُدُلُبُم
ُحُتُقُسُفُص

ُشُجُوُزُطُأ
ُذُيُخُكُعُض
ُظُغُثُهـ

ُروُنـوُدوُلـوُبـوُمـو
ُحـوُتـوُقـوُسـوُفـو ُصــو

ُشـوُجـوُووُزوُطـوُأو
ُذوُيــوُخـوُكـوُعـوُضـو
ُظـوُغـوُثـوُهـو

( الضم  ) الصوت القصري 

( مد بالواو  ) الصوت الطويل  



هيا نكتب حرف 

أــأـأأ

هيا نكتب حرف 

وــوــوو



هيا نكتب حرف 

دــدــدد

هيا نكتب حرف 

ذــذــذذ



هيا نكتب حرف 

رــرــرر

هيا نكتب حرف 

زــزــزز



:  هيا حنلل ثم نقرأ ونكتب الكلمات التالية 

َبـَرَص
ـَرَبـ

َبــَرَص
َص

َشـَطــَر
................

................................

........

َضـَرَب
................

................................

........

َوَثــَب
................

................................

........

َدَرَس
................

................................

........

: يسجل املعلم مالحظته من حيث تقدم مستوى الطالب 

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................



اليوم الرابع  

َرَنَدَلَبَم
َحَتَقَسَفَص

َشَجَوَزَطَأ
َذَيَخَكَعَض
َظَغَثَهـ

َراَنـاَدااَلَبـاَمـا
َحـاَتـاَقـاَسـاَفـاَصـا

َشـاَجـاَواَزاَطـاآ
َذاَيـاَخــاَكــاَعـاضََـا
َظـاَغـاَثـاَهــا

( الفتح  ) الصوت القصري 

( مد باأللف  ) الصوت الطويل  

مراجعة 



اليوم الرابع   

ِرِنِدِلِبِم
ِحِتِقِسِفِص

ِشِجِوِزِطِإ
ِذِيِخِكِعِض
ِظِغِثِهـ

ِريـِنـيـِديـِلـيـِبـيـِمـيـ
ِحـيـِتـيـِقـيـِسـيـِفـيــِصـي
ِشـيـِجـيـِويــِزيــِطـيـِإيـ

ِذيــــِيـيـِخـيِكـيـِعـيـِضـيـ
ـِظـيِغـيــِثـيِهـيـ

( الكسر  ) الصوت القصري 

( مد بالياء   ) الصوت الطويل  

مراجعة 



اليوم الرابع   

ُرُنُدُلُبُم
ُحُتُقُسُفُص

ُشُجُوُزُطُأ
ُذُيُخُكُعُض
ُظُغُثُهـ

ُروُنـوُدوُلـوُبـوُمـو
ُحـوُتـوُقـوُسـوُفـو ُصــو

ُشـوُجـوُووُزوُطـوُأو
ُذوُيــوُخـوُكـوُعـوُضـو
ُظـوُغـوُثـوُهـو

( الضم  ) الصوت القصري 

( مد بالواو  ) الصوت الطويل  

مراجعة 



اليوم الرابع   

َبـْرَحـْنَصـْدَبـْلَرْبَدْم
َبـْحَنـْتَحـْقَخـْسَصـْفَرْص

َعـْشَرْجَقـْوَحـْزَبــْطَرْأ
َلـْذَشـْيَبــْخَصـْكَدْعَمـْض
َحـْظَصــْغَحـْثَصــْه

َسَرَدَرَدَد
َبَثـَوــَثَوَو

َبِرَشـِرَشـَشــ
ـَبِتـَرِتــَرَر

ـَرِبُصــِبـُصُصـ

املقطع الساكن 

التدريب على التهجئة 

ُسِرَداِرَداَدا
ـُبِثـَواِثـَواَوا

ُبِرَشـاِرَشـاَشــا
ُبِتــيـَرِتـيـَرَر

ُرُبـوَصـُبــوَصـَصـ



ألعب مع معلمي بوضع النقاط املناسبة على احلرف الذي 
أمسعه  

أكتب ما ميلى علي 

فـــنــــحـب
بحرد
ــرـدــحبــ



هيا نكتب حرف 

جــجــجــجــ

هيا نكتب حرف 

حــحــحــحـ



هيا نكتب حرف 

خــخــخــخــ

هيا نكتب حرف 

فــفــفــفـــ



هيا نكتب حرف 

قــقــقــقــ

هيا نكتب حرف 

زــزــزز



هيا نكتب حرف 

غــغــغــغـ

:  هيا حنلل ثم نقرأ ونكتب الكلمات التالية 

ِرُفَعــا
ِرَعـا

َعــاِرُف
ُف

رُفــوَغـ
................

................................

........

ـُنِتـيـَمـ
................

................................

........

: يسجل املعلم مالحظته من حيث تقدم مستوى الطالب 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................



اليوم اخلامس   

َرَنَدَلَبَم
َحَتَقَسَفَص

َشَجَوَزَطَأ
َذَيَخَكَعَض
َظَغَثَهـ

َراَنـاَدااَلَبـاَمـا
َحـاَتـاَقـاَسـاَفـاَصـا

َشـاَجـاَواَزاَطـاآ
َذاَيـاَخــاَكــاَعـاضََـا
َظـاَغـاَثـاَهــا

( الفتح  ) الصوت القصري 

( مد باأللف  ) الصوت الطويل  

مراجعة 



اليوم اخلامس   

ِرِنِدِلِبِم
ِحِتِقِسِفِص

ِشِجِوِزِطِإ
ِذِيِخِكِعِض
ِظِغِثِهـ

ِريـِنـيـِديـِلـيـِبـيـِمـيـ
ِحـيـِتـيـِقـيـِسـيـِفـيــِصـي
ِشـيـِجـيـِويــِزيــِطـيـِإيـ

ِذيــــِيـيـِخـيِكـيـِعـيـِضـيـ
ـِظـيِغـيــِثـيِهـيـ

( الكسر  ) الصوت القصري 

( مد بالياء   ) الصوت الطويل  

مراجعة 



اليوم اخلامس    

ُرُنُدُلُبُم
ُحُتُقُسُفُص

ُشُجُوُزُطُأ
ُذُيُخُكُعُض
ُظُغُثُهـ

ُروُنـوُدوُلـوُبـوُمـو
ُحـوُتـوُقـوُسـوُفـو ُصــو

ُشـوُجـوُووُزوُطـوُأو
ُذوُيــوُخـوُكـوُعـوُضـو
ُظـوُغـوُثـوُهـو

( الضم  ) الصوت القصري 

( مد بالواو  ) الصوت الطويل  

مراجعة 



اليوم اخلامس    

َبـْرَحـْنَصـْدَبـْلَرْبَدْم
َبـْحَنـْتَحـْقَخـْسَصـْفَرْص

َعـْشَرْجَقـْوَحـْزَبــْطَرْأ
َلـْذَشـْيَبــْخَصـْكَدْعَمـْض
َحـْظَصــْغَحـْثَصــْه

َفـَرَعَرَعـَعـ
ـَعَقـَوَقــَوَو
َفِحــُزِحــُزُز

ـَرـِصُعِصـُعـُعـ
َحِرُجــِرُجـُجـ

املقطع الساكن 

التدريب على التهجئة 

ُفِرعََـاَعـاِرَعـا
ُعِقـَواَواِقـَوا
ُفِحـَزاِحـَزاَزا
ُرِصيـَعـِصـيـَعـَعـ
ُحُروُجُروُجـُجـ

مراجعة 



هيا نكتب حرف 

كــكــكــكــ

هيا نكتب حرف 

لــلــلــلــ



هيا نكتب حرف 

مــمــمــمــ

هيا نكتب حرف 

هــهــهــهـ



: أقوم برتكيب األحرف لتكوين كلمة ثم أقوم بقراءتها 

 َب َل َم َر َد 
َ

 ن
َ

 َص َر ف
َ
 َب ع

َ
ط

 
َ
 ِب َل َر ِح مَ َس ِم ع

َ
َص ِح َب ق

 ِم َر ُم ِد َح ُم ِس َح 
ُ
 ِع َل أ

ُ
ف

 ا َل 
َ

 ق
َ

 و ُم َك ا ن
ُ

 ث
َ

ِس ي ق

َمـَردَ 

: يسجل املعلم مالحظته من حيث تقدم مستوى الطالب 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................


